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Önsöz

Rune alfabesi kuzey Avrupa halkları tarafından I. yüzyıldan ortaçağ başlarına kadar kullanılan
bir yazı sistemidir. Alfabedeki ilk altı harfin kullanımıyla oluşturulan FUTHARK adı, İskandinav
mitolojisinde göksel yaşam kavramını ifade eder. İskandinav ülkelerinde yaşayanların
belirlediği 24 takım yıldızına denk düşecek şekilde 24 harflidir. Rune alfabesi günlük hayatta
kullanılan bir alfabeden daha çok maji ve kehanette kullanılan bir yazı sistemi olmuş ve bu
yüzden ortaçağda kilisenin baskısıyla unutturulmaya çalışılmış ancak tamamen yok olmayan
bu alfabe son günlerde tekrar dirilişe geçip ait olduğu maji ve kehanet alanına geri dönerek,
bu alanda bende varım demektedir.
Rune alfabesindeki her bir harf kendi içinde ayrı bir anlamı ve varlığı sembolize etmektedir.
Yüzyıllar boyunca bu harflere anlamları doğrultusunda yüklenen enerjiler bugünlerde açığa
çıkıyor. Bu enerjiyi hissetmek çok kolay olduğu gibi bu alanda uzmanlaşmakta bir o kadar zor.
Rune harflerinin gizemli dünyası çok geniş olmakla beraber, araştırma kaynakları da oldukça
kısıtlı. Buna rağmen bu geniş gizemli dünyaya ufak bir ışık tutmak adına Rune Alfabesinin
Gizemli Dünyası adlı bu çalışma hazırlanmıştır. Rune alfabesi üzerine söylenecek çok söz var
ancak sözü daha fazla uzatmakta istemiyorum. Çalışmada manevi desteklerini esirgemeyen
herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

Kara Not
www.karanot.com

Rune Harflerinin Anlamları, Sembolleri ve Majikal Uygulama Zamanları

FEHU – Mali kazanç ve İstek Runesi

İsimler;
Anglo Saxson: Fehu
Viking: Fe
Diğer İsimler: Faihu, Fé, Feh, Feo
İngilizce Okunuşu: Fay-who
Fehu: Sığır
İngiliz alfabesi:F
Türkçe Latin alfabesi : F
Para, sağlık, mali kazanç, gelir artışı, servet, miras, iyi şans, bolluk, verimlilik, yeni
başlangıçlar, yaratıcılık, sosyal alanda başarı, aşk, ruhsal zenginlik.

Yorum
Birçok tarot uzmanı Fehu ile imparatoriçeliği özleştirir ve Tanrıça Fehu’nun kendilerine sezgi
gücü verdiğini düşünür. Tabi bu sadece bazı kişilerin inancı ancak bu runenin yorumuda
Tanrıça Fehu’nun özellikleriyle özdeşleşir. Tanrıça Fehu, Freya bolluk, sağlık, aşk ve güzelliği
simgeler. Sağlık problemlerinin, kötü şansın, yoksulluğun ve karşılıksız sevginin biteceğinin
habercisidir. Fehu runesi ruhsal zenginliğinde, maddi zenginlik kadar önemli olduğunu
vurgular. Bu yüzden bencillikten uzak olmanızı, isteklerinizi bir denge ile uyum içerisinde
istemenizi önerir. Ayrıca gireceğiniz yeni yolun hem ruhsal zenginlikten hem de maddi
zenginlikten eşit oranda, dengeli bir şekilde geçmesini tavsiye eder. Unutmayın ki
hayatınızdaki yeni değişimler hem sizin hem de başkalarının yolunu aydınlatacaktır.
Kehanet: Gizli ödül. Keşfedilmemiş zenginlik.

Dişi
Runic sırası:1
Renk: Kırmızı
Element: Ateş ve Toprak
Mitolojideki bağlantısı: Freya
Astrolojik Uyumu: Koç
Bitki: Isırgan Otu
Ağaç: Kara Mürver Ağacı
Taş: Yosun renkli akik
Majikal Uygulama günü: Pazar
Majikal Uygulama Alanı: Gelir artışı isteme, iyi şans, yeni başlangıçlar, yaratıcılık, sosyal
alanda başarı, aşk ve ruhsal zenginlik.

URUZ - Güç Runesi
Eski Yazılımı

İsimler;
Anglo Saxson: Uruz
Viking: Ur
Eski İngilizce: Ur
Diğer İsimler:Uraz, Urs, Urur, Urus

Anglo Saxson
Yazılımı

Okunuşu: Oor-ooze
İngiliz alfabesi: kısa U
Türkçe Latin Alfabesi: A - U
Uruz: Aurochs (Nesli tükenmiş Yaban Öküzü)
Galibiyet, kararlılık, kontrol, kendine güven, disiplin, kendini beğenme, yetki. Fiziksel ve
zihinsel güç, sağlık. Erkekler için erkeklik gücü, vücut sağlığı, dayanıklılık. Kadınlar için
doğurganlık, seksilik.
Yorum
İçinde bulunduğunuz bazı durumların yakında sonlanacağına ve yeni başlangıçların
başlayacağını işaret eder. Bu başlangıç beklediğiniz şekilde gerçekleşmeyebilir. Etrafınızdaki
gizli tehditleri fırsata çevirmekte başarılı olacağınız bir döneme gireceksiniz. Bu riskler size
yeni başlangıçlar getirecek. Ancak bu tehditler veya riskler önünüze belirgin fırsat olarak
çıkmayacaktır. Zihinsel ve fiziksel gelişimde başarılı olabileceğiniz bir dönemi de işaret eder.
Cinsel yaşamınızın renkleneceğini ancak çok fazla bu hazlara kapılmamanız gerektiği
konusunda da uyarır.
Kehanet:Karşınıza belirgin şekilde fırsatlar çıkacak ancak bu fırsatları değerlendirmekte acele
etmeyin. Çünkü bu fırsatlar aldatıcı olacaktır.
Runic Sırası: 2
Renk: Koyu Yeşil
Element: Toprak
Astrolojik Uyumu: Boğa
Mitolojideki bağlantısı: Thor, Urdl
Bitki: İzlanda yosunu
Ağaç: Huş Ağacı
Taş: Lal taşı
Majikal Uygulama günü: Pazartesi
Majikal Uygulama Alanı: Bir düşmanınıza karşı galip gelmek, kendinize olan güveninizi
artırmak, disiplinli bir şekilde çalışmak, doğurganlık, sağlık ve fiziksel güç için kullanılır. Uruz
runesinin enerjisi ile sahip olunan gücün içinde birçok hayalinizi yerine getirmek vardır ancak
bu güç ile sorumlulukta gelir. Bu gücü kullanabilen maji üstadının sorumluluklarını bilmesi

egosuna yenilmemesi gereklidir. Bu güç eğer birine zarar vermek için kullanılıyorsa sadece
kötü kişiler üzerinde etkili olabilir. Temiz bir kalbi olmayan majisyenden bu güç alınır…

Thurisaz - Kargaşa, kötülük ve yoldan çıkarma Runesi

İsimler;
Anglo Saxson: Thurisaz
Viking: Thurs
Eski İngilizce: Thorn
Diğer İsimler:Thuith, Thurisa, Thurisar, Thorunisaz, Thyth,Thorn
Okunuşu: Thoor-ee-sawz
İngiliz alfabesi: th
Türkçe Latin Alfabesi: TH
Thurisaz: Dev, canavar, şeytan, diken
Majikal güç, kaos ve kötülük güçleri, kişiyi yoldan çıkarma, tehlike
Yorum
Karşınıza birden çok engel çıkabilir. Bu engeller sizi yıldırıp karamsarlığa sürüklemesin.
Unutmayın ki bu engellerde size birer hayat tecrübesi olarak dönecektir. Hayatınızda ki
problemlere odaklanıp ne olacak diye düşünmek yerine bu problemleri nasıl çözerim diye
düşünmelisiniz. Bazen acıya katlanmakta bir çözümdür. Hiçbir zorluk veya engel
aşamayacağınız kadar büyük değildir. Bu dönemde özellikle sosyal ilişkilerinizde ve işinizde
hareketlerinize dikkat edin. Karşınıza illegal çıkan fırsatlardan uzak durun ve özellikle böyle
konularda titiz davranın. Arkadaşlarınızla ve eşinizle konuşmalarınızda çok dikkatli davranın.
Söyleyeceğiniz sözler, sizin anlatmak istediğiniz şeylerin dışında başka şeyler anlatabilir.
Şehvet ve hırs duygularınız yoğun olabilir ancak bu duyguları kontrol altına alın. Bu şekilde
dikkatli ve titiz tutumunuz size şans olarak geri dönecektir. Thurisaz’ın enerjisi ufak bir şans
da olabilir ancak şansın sizden uzaklaştığını da gösterebilir. Gerçeği arama çabalarınıza
devam edin ve kimsenin sizi bu yoldan döndürmesine izin vermeyin.

Kehanet: Kötü birisi, iyi kılığında görünecektir.

Runic Sırası: 3
Renk: Kırmızı
Element: Ateş
Erkek
Mitolojik bağlantı: Thor,Loki
Astroloji: Mars Bitki:
Pırasa çiçeği Ağaç:
Karadiken Çalısı Taş:
Safir
Majikal Uygulama günü: Salı
Majikal Uygulama
Thurisaz’ın enerjisi genellikle kaos, kötülük veya kötülükten doğan iyilik için kullanılır. Bir
arkadaşlık grubunda karışıklık ortaya çıkarabilir. Bu gücün negatifliğinden etkilenen kişiler
birbirlerini yanlış anlayabilir. Thurisaz’ın enerjisi insan ruhunun öfke ve şehvetini ortaya
çıkarmaya yarar. Bu şekilde kişilerin gerçek yüzünü diğer insanlara gösterebilir. Kişilerin
sosyal konumları ve mevkileri bu güç ile tehdit edebilir, kişilerin şehvet ve hırs duyguları
uyandırarak sahtekârlığa başvurmalarını ve böylece onların itibarlarının yok olması
sağlanabilir. Ayrıca Thurisaz enerjisi için Thorn sembolik bir silahtır. Kişinin gözyaşına ve
fiziksel yaralanmasına da sebep olabilir. Bu enerji ayrıca koruyucudur, tıpkı dikenli bir çit gibi.
Bu güce sahip olan hiçbir şeyden korkmaz, kaderinin üzerinde güç sahibi olur. Bu güç sevgi
yolunda kullanılmalıdır, eğer doğru bir kalbiniz yoksa bu güç sizi terk eder…

ANSUZ - Haberci Rune
Eski Yazılımı

Anglo Saxson
Yazılımı

İsimler;
Anglo Saxson: Ansuz
Viking: Ass
Diğer isimler: Aesir, Ansur, Ansus, As,Aza,Easc, Oss, Os
Okunuşu: Awn – sooze
İngiliz Alfabesi: A
Türk Latin alfabesi: E - A

Bilgi, Bilgelik, iletişim, mesaj, haber
Yorum
Ansuz Odin’in runesidir ve iletişimi temsil eder ayrıca yaratıcılık, kontrol ve ilahi güç
demektir. Kehanet ve önsezi içindir. Yakınlarda yeni bir mesaj alacağınıza veya bir şey
öğreneceğinize, bir haber geleceğine işaret eder. Ancak bu işaretler beklediğiniz gibi açık bir
şekilde olmayabilir. Etrafınızda ki olayları iyi değerlendirin. Sorularınızın cevapları kesinlikle
mevcut ancak henüz farkına varmamışsınız. Size verilen mesajlar, işaretler etrafınızda saklı,
görmek için bakmanız yeterli. Bu rune şuana kadar bu işaretleri gördüğünüz halde dikkate
almadığınızı gösteriyor. Size verilen mesajları göz ardı etmeyin çünkü bu işaretler olumlu
veya olumsuz şekilde karşınıza çıkabilir ama hoşunuza gitse de veya gitmese de bu işaretler
sizin sigortanız olacaktır. Tüm tecrübelerinizden sonuçlar çıkarın ve bilgeliğinizi artırın.
Kehanet, Uyarı: Sizden gizlenen sırlar ve bilgiler var. Bunları görmek için etrafınıza daha
dikkatli bakın. Sahte, hileli görünen hakikat olabilir.
Runic Sırası:4

Renk: Koyu Mavi
Erkek
Mitolojik Bağlantılar: Odin, Loki, Eostre
Astroloji: Merkür
Bitki: Sinek Mantarı
Ağaç: Dişbudak Ağacı
Taş: Zümrüt
Majikal Uygulama Günü: Çarşamba
Majikal Uygulama: İyi tavsiyeler, test, mülakat gibi görüşmelerde tavsiye, kehanet ve öngörü
için kullanılır. Ayrıca bir olay veya durumda, gerçekleri görmesini istediğiniz kişinin gerçekleri
görmesini sağlar…

RAIDO – Seyahat Runesi
Eski Yazılımı

Anglo Saxson
Yazılımı

İsimler;
Anglo Saxson: Raido
Viking: Reid
Eski İngilizce: Rad
Diğer İsimler: Radh, Raidha, Raidho, Raidu, Reda, Reidr, Reidh, Reidthr
Okunuşu: Rye-doh
İngiliz Alfabesi: R
Türkçe Latin Alfabesi: R

Yolculuk, seyahat, bir yere ulaşma. Birleşme.
Yorum
Raido runesi seyahati belirtir. İşle ilgili seyahat olabilir veya denizaşırı bir yolculuk. Ruhsal
yolculuğa ve ruhsal araştırmaya da çıkabilirsiniz. Ayrıca yeni veya eski arkadaşların geri
döneceğine işaret eder. Kısa bir süre içinde tanıdığınız bir kişiden haber alabilirsiniz.
Ayrıca bu Rune yaşamınızdaki tüm döngüleri tekrar gözden geçirmenizi tavsiye eder. Bu
gözden geçirmeleriniz hızlı ve verimli şekilde ilerlemenizi sağlayacaktır. Zor zamanların
yakında biteceğine hayatın kolaylaşacağına işarettir. Zor zamanları bir deneyim olarak
düşünmenizi, artık bu zor zamanları kucaklamanın sizin için kolay olacağını böylece bu
zorlukların size bir ödül olarak geri döneceğini söyler.
Kehanet:Bir düşman arkadaş kılığında.
Runic Sırası:5
Element: Hava
Erkek
Mitoloji: Ing. Nerthus
Astroloji:Yay
Taş: Krizopras Taşı
Bitki: Pelin otu
Ağaç:Meşe
Majikal Uygulama Günü: Perşembe
Majikal Uygulama: Yeni başlangıçlar, Gidenleri geri getirme…

KAUNO – Ateşin Runesi- Aydınlanmanın Meşalesi
Eski Yazılımı

Anglo Saxson
Yazılımı

İsimler;
Anglo Saxson: Kauno
Viking: Kaunaz, Kaun
Diğer İsimler: Chozma, Kano, Kauna, Kaunan, Kaunaz, Kenaz, Kusmas
Okunuşu: Cow-Noh
İngiliz Alfabesi: C - K
Türk Latin Alfabesi: K
Işık, sıcaklık, aydınlık
Yorum
Kaunonun temel önemi ateş ile ilgilidir. Ateş, sıcaklık, samimiyet, aydınlanma, bilgelik
anlamındadır. Cehaletin, karanlığın, gölgelerin olduğu yola ışık tutar aydınlatır ve bu runenin
enerjisi bize gerçekleri görmemiz için yardımcı olur. Kauno doğal sıcaklığı temsil eder. Ayrıca
fiziksel ateş gibi tehlikeler için bir uyarı anlamı da olabilir. Sağlığınıza dikkat etmeniz gerektiği
konusunda da uyarır. Kauno ruhsal bir uyanışa hazırlanmanız gerektiğini işaret eder.
Kauno Runesi hayata yeni bir bakış açısıyla bakmanızın zamanın geldiğini söyler. Karşınıza
çıkacak yeni düşüncelere, yeni bakış açılarına karşı kayıtsız kalmayın. Farklı düşüncelere açık
olmalısınız. Size şuan doğru gibi görünen yolunuz yanlış olabilir. Bunu kavramanız için
yeniliğe açık olmalı ve araştırmalısınız. Bu kazanacağınız yeni bakış açısı hayatınızı olumlu
yönde etkileyecektir.
Kehanet, Uyarı: Bir hastalık veya tıbbi bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz.
Runic Sırası: 6
Element: Ateş

Dişi
Mitoloji : Heimdall, Freyja, Frey
Astroloji: Venüs
Taş: Kantaşı
Bitki: Çuhaçiçeği
Ağaç: İğneli Çam
Majikal Uygulama Günü: Cuma
Majikal Uygulama: Ruhsal enerjinizi keşfetme, aydınlanma, farklı bakış açısı kazanma,
karanlık düşünceler besleyen kişilerinizi hayatınızdan ve etrafınızdan uzaklaştırma…

GEBO- Aşk ve Bağışlama Runesi

İsimler;
Anglo Saxson: Gebo
Viking: Gyfu
Diğer İsimler: Gebu, Geuua, Geofu, Giba, Gifu, Gipt, Giof, Gjof
Okunuşu: Ghay-bow
İngiliz Alfabesi: G - Gh
Türkçe: G
Aşk, ortaklık. Bağışlama, hediye, beceri ya da yetenek.
Gebo runesinin sayısı olan 7 “şanslı yedi”nin batıl çıkış noktasıdır. Gebo Runesi bir yeteneğin,
alınacak bir hediyenin habercisidir. Ancak duygusal ilişkilerinizde çok romantik olduğunuzu
ve bu kadar kendinizi romantizme kaptırmanızın iyi olmadığını da işaret eder. Partnerinizle
olan ilişkinizde dengeyi bulmaya çalışın, tüm sorumlulukları üzerinize almayın. Unutmayın ki
ilişkilerde denge çok önemlidir. Tek taraflı yoğun ilgi karşınızda ki kişiyi sıkabilir. Bunun yerine

dengeli olmayı tercih edin. Partnerinize açık olun ve sorumlulukları beraber paylaşın. Sosyal
ilişkilerinizde verme alma dengesini iyi kurun.
Kişinin enerji birikimi, yaratıcılığını nasıl kullanıp geliştirdiğini belirler. Oluşturduğunuz bakış
açınız hangi alanlarda uyumsuzluk yaşayacağınızı ve engellerle karşılaşacağınızı hangi
alanlarda olumlu çıkışlar yakalayacağınızı belirler. Güçsüz konumda olmanız veya herhangi bir
bakış açınızın olmaması yerine, Gebo Runesi sert önlemler, tutum ve davranışlarınızı
değiştirmenizi önerir çünkü yanlışlarınızdan alacağınız dersler ve bu yanlışlardan dik durarak
dönmek sizi olgunlaştıracaktır.

Kehanet, Uyarı: Kişisel düşmanlık, ummadığınız bir kişi size içten içe kinleniyor, romantizm
hakkında tekrar düşünün.

Runic Sırası:7
Renk : Koyu Mavi
Erkek&Dişi
Element: Hava
Mitoloji: Odin, Gefn
Astroloji: Balık
Bitki: Hercai Menekşe
Ağaç: Karağaç
Taş: Opal Taşı
Majikal Uygulama Günü: Cuma
Majikal Uygulama: Aşk, küslüklerin bitmesi, işlerin yolunda gitmesi, iyi şans istemek, sosyal
ilişkilerin gelişmesi…

WUNJO - SEVİNÇ RUNESİ

Anglo Saxson: Wunjo
Viking: Wyn
Diğer İsimler: Vend, Vin, Uinne, Winja, Wungo, Wunja, Wunju
Okunuşu : Vun-yoh
İngilizce: W
Türkçe:V
Mutluluk, ışık, duygusal tatmin.
Anlamak, isteklerin gerçekleşmesi, başarı, romantizm ve sağlık. Sosyal ilişkilerin gelişmesi.
Gerçekleri görmek.
Mutluluk ile kutsanmış yeni başlangıçların habercisidir Wunjo. Bu rune bir ödül ile
bağlantılıdır. Hayatınızda ki bir çok şeyin iyi gittiğini yada iyi gideceği fikrini içerir. Mutluluk
yalnız yaşanmayacak bir duygudur Wunjo Runesi için. Bu yüzden arkadaşlarınızla,
çevrenizdeki insanlarla yakın işbirliği içine gireceğiniz bir dönemi de işaret eder. Hayatınızda
olumsuzluklar olabilir ancak mutluluğu yaşamınızın her parçasına ulaştırmak için önce bu
duyguya izin vermelisiniz. Sorunlarınızın üzerinde durmak yerine çözümler aramalısınız.
İnsanlar işbirliğinden çekinmeyin. Hayatınızda denge ve uyumu yakalayın. Eğer gerçekten
bunun için çalışmaya hazırsanız, mutlu olacaksınızdır. Gerçek mutluluk hakikat ve dürüstlük
üzerine kurulmuş olması gerekir. Gerçeği gizlemek, gerçek mutluluğu gizlemektir. Wunjo
Runesinin enerjisi size sadece iyi şans istemenizi nasihat ediyor.
Kehanet, Uyarı: Gerçek sizden gizleniyor olabilir. Başarı zor olabilir. Hayali aşk yanlıştır.
Partnerinizi bazı davranışlar yoluyla baskı altına almaya çalışmayın.
Runic:8
Renk: Açık Mavi
Element: Su (Buz)
Erkek

Mitoloji: Odin, Frigg
Astroloji: Aslan Burcu
Taş: Elmas
Ağaç: Tek yapraklı Dişbudak
Bitki: Mavi Keten
Maji Uygulama Günü: Pazar
Majikal Uygulama: Mutluluk, yeni arkadaşlar edinme, sosyal itibar, gerçekleri keşfetme,
ruhsal aydınlanma

HAGALAZ- Dolu Runesi
Eski Yazılımı

Anglo Saxson
Yazılımı

İsimler;
Anglo Saxson:Hagalaz
Viking: Hagall
Diğer İsimler: Haegl or Ghaegl, Haal, Hagalar, Hagl, Hagalz, Haglaz
Okunuşu: Har-ghawl-arz
İngilizce: H
Türkçe: H
Hava durumu, zarar, doğal güçler. Bir şeylerin bozulması. Girişim.
Hagalaz için hava önemli bir faktördü ve doluyu temsil eder. Onun işareti beklenmedik bir
dolu fırtınası gibidir. Hayatınızın temel taşlarının bozulmasına benzetilebilir. Hayatınızda bir
duraksama dönemini, kesintiyi, gecikmeyi veya ters yönde tam bir değişikliği de gösterebilir.
Acı, sıkıntı, hastalık anlamına da gelebilir. Ancak Hagalaz bunları yaşayacaksın diye sakın
karamsarlığa da kapılma der. Sadece bu yıkıcı etkilere hazırlıklı ve dayanaklı olmanı tavsiye
eder. Her insanın hayatında zorluklar oluşabilir ancak bu korkulacak bir şey değildir. Bir dolu

fırtınasının etkisi çok güçlüdür, oysa bir dolu tanesini avucunuzla yakaladığınız anda erir ve
suya dönüştüğünü görürsünüz, öyleyse sorunları birer birer çözme yoluna gitmeniz
gerektiğini de tavsiye eder. Ulaşmak istediğiniz hedeflerin basamaklarını tırmanmanız
gerekir, her basamakta kendine göre bir zorluk vardır. Hedeflerinize basamakları
tırmanmadan ulaşamazsınız. Ancak unutulmamalıdır ki Hagalaz diğer runeler ile bağlantılıdır.
Yorumlanmasının şeklide diğer runelere göre olmalıdır.
Kehanet, Uyarı: Görünüşe göre kolay görevler beklenmedik tehlikeler gizlemekte. Bir sevgili
ya da ortak bir şey saklıyor olabilir. Üçüncü bir kişi ilişkilerinizi bozabilir.
Runic Sırası: 9
Element: Su (Buz)
Dişi
Mitoloji: Urd, Heimdall
Astroloji: Kova
Taş: Damarlı Akik- Oniks Taşı
Bitki: Şeytan otu
Ağaç: Dişbudak
Majikal Günü: Cumartesi
Majikal Uygulama: Bir kişinin hayatını olumsuz yönde etkilemek, maddi ve manevi zarara
uğratmak, sosyal ilişkilerini bozmak…

NAUDIZ- Gereklilik Runesi
Eski Yazılımı

Anglo Saxson
Yazılımı

Anglo Saxson:Naudiz
Viking: Naudr, Nauthiz
Diğer İsimler: Nyd
Naud, Naudhr, Naudir, Naudth, Nauths, Nied, Noicz
Okunuş: Now-dthiz
İngilizce: N
Türkçe:N
İhtiyaç, istek, talep, özlem, yoksunluk, arzu.
Yorum
Naudiz ihtiyaçları ve sıkıntıyı işaret eder. Bir çok uzman şeytan veya kötü aldatmacalarla
Naudiz’i birleştirir ancak ben bu bağlantının oldukça az olduğunu düşünüyorum. Naudiz
geçmişle ilgili ne ekersen onu biçersin der. Neden bunu biçtim, şöyle yapsaydım daha fazla
ürün alırdım gibi konulara takılmamızı nasihat eder. Naudiz genelde sıkıntılı durumların
geçmişten kaynaklandığını söyler ancak bu durumda da bir öğrenme sürecinin olduğunu
unutmamak gerekir. Sıkıntılar hoş olmasa da sonuçta size yarar sağlayacak bir öğrenme
deneyimidir. Diğer runelerle beraber Naudiz bir gecikmenin habercisi de olabilir. Zamanınızı
boşa harcamayın. Geçmiş sadece bir bellektir, gelecek bir rüya, sadece şuan yaşamınıza etki
edebilir. Özlemleriniz olabilir ancak sürekli bunları düşünmeyin. Geçmişin daha güzel
olduğunu düşünmek veya geçmişte keşke şöyle yapsaydım demek size yarar sağlamayacaktır.
Geçmişe takılıp kalmayın, geçmişi kabul edin. Ruhsal yolda en iyi ilerleme için şuan tam
olarak neye ihtiyacınız olduğunu düşünün. Şuan bunu istemiyor olabilirsiniz ancak içinde

bulunduğunuz sıkıntılarla baş etmenin yolu geçmişte şöyle olsaydı diye düşünmek değil tam
tersi şuan ne yapmalıyım diye düşünmektir. Böylece geçmişin sabit olarak kaldığını kabul
edip hedef ve istekleriniz üzerine yoğunlaşabilirsiniz. Öğrenmeniz gereken bir dizi dersler var.
Eğer yaşanmışlıkları kabul etmezseniz öğrenmeniz gerekenleri
öğrenemezsiniz.
Özlemlerinizin eline kontrolünüzü vermeyin. Sağlınız konusunda dikkatli olun özellikle diyet
sapmaları ile sağlınız risk altına girebilir. Sevginizi, cömertliğinizi ve zamanı kullanım şeklinizi
tekrar gözden geçirin ve düzeltmek için çabalayın. Naudiz’in enerjisi size tahammül, kabul
etme ve azim gücü sunuyor. Bu aralar gereksiz riskler almaktan kaçının.
Kehanet , Uyarı: Arzularınızı kontrol altına alın, talep ettiğiniz şeyler yanıltıcı olabilir. Bir gizli
hayranınız olabilir.
Runic Sırası: 10
Renk: Siyah
Element: Ateş
Dişi
Mitoloji: Skuld
Astroloji: Oğlak Burcu
Taş: Lacivert Taşı
Ağaç: Üvez Ağacı
Bitki: Senega Otu
Majikal Uygulama Günü : Cumartesi
Majikal Uygulama: İrade, birisinin sizi veya başka birisini özlemesi yada düşünmesi, sosyal
alanda saygınlık, manevi istekler, zayıflama alışkanlıkları bırakma vb konularda iradeli
davranma, hala unutamadığınız yada başka birisinin hala unutamadığı şeyleri unutturmak
için kullanılır…

ISA- Buz Runesi

Anglo Saxson:Isa
Viking: Is
Diğer İsimler: Eis, Icz, Isar, Isaz, Iss
Okunuşu: Ee-saw
İngilizce:I
Türkçe: i
Buz, soğuk, donma. Değişim eksikliği. Durgunluk. Duygu eksikliği. Gizli pusu.
Yorum
Isa buz anlamına gelir. Buz güzel olsa da, bir o kadarda tehlikeli olabilir. Hedeflerinize doğru
ilerlerken önünüze haince tuzaklar veya engeller çıkabilir. Planlarınız, hedefleriniz bir süre
gecikebilir. Duygusal anlamda sevginiz azabilir ve ihanetlerle karşılaşabilirsiniz. Cinsel
yaşantınızda da bu soğukluğun etkilerini fazlaca hissedeceğiniz bir döneme yaklaşmaktasınız.
Negatif enerjilere karşı dikkatli olmanız lazım. Kimseyi hafife almayın. Duygularınızı
göstermek için korkmayın. Açık ve net olma dönemindesiniz. Bu rune çevresindeki diğer
sembollerinde üzerinde etkisi olan runedir. Hedeflerinizden, isteklerinizden vazgeçmek için
iyi bir zaman değil ancak tekrar gözden geçirmek için iyi bir fırsattır. Her şey aksi yönde
dururken, isteklerinize veya hedeflerinize doğru ilerlemeye çabalamak içinde iyi bir zaman
değildir. Bekleyin. Bu dönem sabır ve bilgeliğin zamanıdır. Sabır ile bu dönemin geçip uygun
dönemin gelmesini bekleyin. Aynı suyun kışın donup ilkbaharda çözülmeye başlaması gibi.
Şuan durağan bir dönemdesiniz ancak ilkbahar yaz döngülerinde su nasıl çözülüp akmaya
başlarsa bu döneminde bir sonu var. Sabır ile bilgeliğinizi artırın. Kendinizi bu dönemin
etkilerine karşı koruyun. Etrafınızdaki kişileri gözlemleyin, gerçek yüzlerini göreceğiniz en iyi
zamandasınız.
Kehanet, Uyarı: Sandığınız gibi hayatınızda köklü değişimler yapmanın bir yararı
olmayacaktır. Gerçek duygularını gizleyen birçok kişi var etrafınızda. Bir düşman
gülümseyerek yaklaşıyor ve gülümsemesinin arkasına saklamış tüm kötülüğünü.

Runic Sırası: 11
Renk: Kırmızı
Element: Su (Buz)
Dişi
Mitoloji: Verdandi
Astroloji: Ay
Değerli Taş: Kedi gözü taşı
Ağaç: Kızılağaç
Bitki: Banotu
Majikal Uygulama Günü: Pazartesi
Majikal Uygulama: Aşkı, sevgiyi soğutma. İstenilen kişiyi durgunluk dönemine sokma, içine
kapatma, maddi ve manevi durgunluğa girmesini sağlama…

JERA- Başarı ve Süreklilik Runesi
Eski Yazılımı

Anglo Saxson
Yazılımı

Anglo Saxson:Jera
Viking: Ar
Diğer İsimler: Ger,Gaar, Jara, Jer, Jeran, Yer
Okunuşu: Year-ah
İngilizce: J-Y
Türkçe:J-Y
Hasat.Tarım yıl. Doğurganlık.
Yorum
Jera’nın rune sırası 12’dir ve bu yılın 12 ayını temsil eder. Çalışmaların sonuçlarını iyi bir
şekilde alacaksınız. Jera genellikle geçmiş eylemlerin iyi sonuçlarının alınacağını ifade etse de
geçmişe dayalı sonuçlarla birlikte adaleti de temsil ettiği için alacağınız sonuçlar olumlu veya
olumsuzda olabilir. Jera’nın adaleti ceza veya hediye şeklinde size dönebilir. Planlarınızı,
hedeflerinizi gerçekleştirmek için iyi bir zamanda olduğunuzu gösterir. Ayrıca maddi
kazanımlarınızın zirve yapacağı bir dönemdesiniz. Çocuk sahibi olmak için çabalayacağınız iyi
bir dönemdesiniz. Ancak unutmayın ki hasat mevsimini sonbahar ve kış takip eder. Bu
yüzden Jera tutumlu olmanız gereken bir dönemi de işaret eder. Bir çiftçi gibi kışa
hazırlanmanız, bir sonra ki hasat sezonu için tohumları da dikmeniz gerekir. Bu yüzden bu
bolluk zamanını iyi değerlendirmeniz gerekir. Bu hayatınızda bir dönüm noktasıdır,
kazandığınız kazanımları iyi kullanmanız gerekli. Başarınızın devamlı olması için tedbiri elden
bırakmayarak emin adımlarla ilerleyin. Ne ekerseniz onu biçersiniz.

Kehanet, Uyarı: Yeteneklerinizi keşfetmeli ve bu yönde çabalamalısınız, maddi ve manevi
bolluğun sonunda büyük bir kriz dönemi sizi bekliyor olabilir. Kötü zamanlara hazırlıklı olun.
Runic Sırası: 12
Renk: Açık Mavi
Element: Toprak
Mitoloji: Frey, Freyja
Astroloji: Güneş
Değerli Taş: Kırmızı akik, Carnelian taşı
Ağaç: Meşe
Bitki: Biberiye
Majikal Uygulama Günü: Pazar
Majikal Uygulama: Bolluk, bereket, çocuk sahibi olmak, başarının sürekliliği.

IHWAZ – Korunma Runesi

Anglo Saxson:Ihwaz
Viking: Eihwaz
Diğer İsimler: Eeoh,Eihwas, Eihwaz, Eo, Erwaz, Ezck, Ihwar, Ihwas, Iwar, Iwaz, Yr
Okunuşu : Eye – warz
İngilizce: Y- I
Türkçe: Y-İ
Sapma, önleme, güç, güven, tatminsizlik, halsizlik.
Yorum:

Porsuk ağacı Batı Avrupa da mezarlıklara dikilen bir ağaç olduğundan ölümü simgeliyor gibi
görünse de aslında bu yanlıştır. Bu yüzden de Ihwaz’ın sayısı 13 olduğu için Anglo- Sakson
kültüründe “uğursuz-şanssız on üç” ile ilişkilendirilmiştir. Aslında porsuk ağacı yıl boyu yaprak
dökmeyen zehirli bir ağaçtır ve istenmeyen hayvanları uzak tutmak için mezarlıklara
dikilmiştir ve asıl anlamı da koruyuculuktur. Aynı zamanda yıl boyu yaprak dökmemesinden
dolayı sürekli dayanıklılık anlamına gelir. En iyi uzun ok yayı, uzun ömürlü ve esnek
olmasından dolayı porsuk ağacından yapılır. Yani Ihwaz, güvenlik ve savunma silahını temsil
eder. Bu rune kötü büyülere karşı saptıran, önleyen, koruyan bir enerjiye sahiptir.
Makul bir hedefiniz varsa ulaşacağınıza işarettir. Ayrıca insanlar tarafından güvenilir biri
olduğunuza veya olacağınıza işarettir. Ihwaz yeni başlangıçları, yeni hayalleri kucaklama
zamanıdır. Değişmeyen tek şey değişimdir, hızlı ilerleme değişimi kabul etme değildir,
değişimden korkmayın. Değişime ayak uydurun ancak kendinize sadık kalın, yolunuza sadık
kalın, yakın hedeflerinize ulaşacaksınız.
Kehanet, Uyarı: Kendinizi halsiz yorgun hissedebilirsiniz. Bir düşman sessizce üzerinize
ilerliyor ancak bu düşman kendisini belli ederek saldırıya geçebilir, savunmanızı iyi yapın.
Eğer kendinizi iyi hazırlarsanız düşmanınız size düşman olmaktan vazgeçecek. Sıkıntılarda
sabırlı olun, sabırla yaptıklarınız sizin bu dönemi bilgelikle atlatmanızı sağlayacak.
Runic Sırası: 13
Renk:Magenta (Morumsu kırmızı ,pembe)
Element: Toprak, Hava, Ateş ve Su
Erkek
Mitoloji: Ullr
Astroloji: Akrep burcu
Değerli Taş: Sarı yakut
Ağaç: Porsuk Ağacı
Bitki: Leylak
Majikal Uygulama günü: Her gün yapılmakla beraber en iyi günler Salı, Perşembe, Cumartesi
Majikal Uygulama: Negatif enerjiyi durdurma. Büyüleri bozma, durdurma, ters tepme. Güç
kazanma, savunma amaçlı kullanılır…

PERTH - Şans, Gizem ve Bilim Runesi

Anglo Saxson:Perth
Viking: Pertho, Peorth
Diğer İsimler: Peorth,Pairthra, Perb, Perthu, Peordh, Perthro, Perthrold, Pertra
Okunuş: Pair-dth
İngilizce:P
Türkçe:P
Gizem, şans, bir kumar, tanrısal şans. Modern kullanımı - bilim ve teknoloji.
Yorum:
Bilinmeyen bir sonucu, gizemi, şans oyununu işaret eder. Perth matematiksel mantıkla
ilişkilendirilir. Seçim yapmak için kadere veya başka kişilere güvenmeyin. Matematiksel
mantığınızla hareket edin. Sağduyulu, ölçülü davranışlarınız sizi başarıya ulaştıracaktır. Ayrıca
Perth hamileliğin veya doğumunda habercisi olabilir. Perth mantıklı cinsellik ve ılımlı keyif ile
bağlantılıdır. Şuan tercihler yapmakta zorlanıyor olabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz durumun
belirsizliği sizi endişelendiriyor olabilir. Yine bu belirsizliği dağıtacak olan sizsiniz.
Tercihlerinizi kendiniz yönetin, bu rune seçim hakkınız olduğunu söyler ve bunu yaparken
kimsenin etkisi altında kalmamanız gerektiği konusunda uyarır.
Kehanet ve Uyarı: Sadece sevdiklerinize güvenin. Verdiğiniz bir şeyi geri alacaksınız
Runic Sırası:14
Renk: Siyah
Element: Su
Dişi
Mitoloji: Frigg

Astroloji: Satürn
Değerli Taş: Akuamarin taşı
Ağaç: Titrek Kavak
Bitki: Kurtboğan otu
Majikal Uygulama Günü: Cumartesi
Majikal Uygulama: Sağduyu kazanımı, mantık kazanımı, doğru seçimler yapma, belirsizlikten
kurtulma, yetenekleri geliştirme, matematiksel zeka…

ALGIZ- Koruma ve Fırsat Runesi

Anglo Saxson:Algiz
Viking: Yr
Diğer İsimler: Eolh,Elhaz, Algir, Algis, Algs, Elgr
Okunuşu: Awl_gh_eeze
İngilizce: Z-S
Türkçe: Z
Koruma. Güvenli bir sığınak. Büyüme için fırsat. Hızlı bir gelişim
Yorum:
Algız korumayla ilişkilendirilir ve bir kalkan gibidir. Bir savunma silahı gibi değil korunma zırhı
gibidir. Koruma alanında güçlü olan bu rune ruhsal ve ilahi gelişimi sembolize eder. Algiz
içgüdülerinize güvenmenizi, arayış içine girmenizi söyler. Bu içgüdüsel arayışlar macera gibi
görünse de içgüdüleriniz sizi doğru yola sevk edecek ve hızlı bir başarıyı getirecektir. Bu yolda
size yapılacak saldırılara karşı içgüdüsel enerjiniz sizi koruyacak hızlıca büyümenizi
sağlayacaktır. Uyanıklık ve farkındalık size yol gösterecektir. Önünüzdeki yolda tehlikeler
olabilir ancak sağduyunuz, içgüdüleriniz, net ve açık olmanız sizi koruyacaktır. Her şey sağlam
temeller üzerine inşa edilmelidir ancak buna rağmen riskli girişimler için uygun bir zamanda
olduğunuzu gösterir. Kayıtsız kalmayın.

Kehanet, Uyarı: Büyüme veya gelişmek için gizlenmiş fırsatları değerlendirmeniz gerekiyor.
Bu fırsatları kaçırmanız sizin için iyi olmayacak.
Runic Sırası :15
Renk: Altın Sarısı
Element: Hava
Erkek
Mitoloji: Heimdall
Astroloji: Yengeç
Değerli Taş: Ametist
Ağaç: Üvez ağacı
Bitki: Alacalı miskantus
Majikal Uygulama Günü: Pazar günü ve Ay’ın dolunay olduğu zaman herhangi bir gün.
Majikal Uygulama: Evlilik, eşlerin evine bağlanması, korunma gücü, öngörü, tercihlerde
netlik.

SOWILO- Enerji ve Esinlenme Runesi
Eski Yazılımı

Anglo Saxson
Yazılımı

Anglo Saxson:Sowilo
Viking: Sol, Sowulo, Sunna
Diğer İsimler: Sigil, Sigel, Saugil, Sighel, Sigo, Sil, Sowela, Sowilu, Sowelu, Solwulo, Sugil,
Sulhil, Sulu, Syge
Okunuşu: Soh-veal-oh
İngilizce: C- S
Türkçe: S
Bütünlük, ışık, enerji. Başarı, onur. Keşif, açıklama.
Yorum:
Sowilo güneşi simgeler. Karanlığın üzerinde ışığın zaferini sembolize eder. Kötüye galip
gelecek iyiyi gösterir. Hayatın ruhu, güneşin enerjisi Sowilonun enerjisidir. Sınırsız bir enerjiye
sahiptir. Sowilo onurlu bir başarının habercisidir. Sowilo iyi bir zafer sembolü olarak bilinse
de aynı zamanda bir saldırı gücü olarak bilinir. Bu güç güneşin doğal gücü olduğu için iyi ve
olumlu bir güçtür. Ruhsal gelişim, öngörü, yeni keşifler ve sağlığın habercisidir. İyi bir şansın
sizi beklediğini ve her şeyin olumlu yönde gideceğinin işaretidir. Sorunlarınızı çözmek için iyi
bir zamandasınız. Düşmanlarınıza karşı üstün geleceğiniz dönemdesiniz. Sağlığınız konusunda
endişeleriniz varsa endişelenmemeniz gerektiğinin işaretidir.
Kehanet, Uyarı: Sowilo iyi ve doğrunun yanındadır. Eğer kötü bir karaktere sahipseniz tüm
bu etkilerin tersinde işleyeceğini unutmayın. Yanlış anlama ve anlaşılmalara dikkat edin.
Runic Sırası: 16
Renk: Beyaz

Element: Hava
Erkek Mitoloji:
Baldur
Astroloji: Güneş
Değerli Taş: Yakut
Ağaç: Ardıç
Bitki: Ökseotu
Majikal Uygulama Günü: Güneş
Majikal Uygulama: Kötüye karşı galip gelme, kötü birisine fiziksel, finansal ve ruhsal zarar
verme. Aydınlanma, yeni keşifler, başarı…

TIWAZ – Savaşçının Runesi

Anglo Saxson:Tiwaz
Viking: Tiw, Tyr
Diğer İsimler: Tir, Tyr,Teiws, Teiwaz, Tiwar, Ty, Tys
Okunuşu: Tee-wahz
İngilizce: T
Türkçe:T
Tiw, savaşlar ve gök tanrısı. Savaşçı ve denizciler koruyucusu. Cesaret, merhamet.Taktik
deha, yiğitlik, özveri. Deniz yolculukları sırasında koruma. Müzakere ve yasal yeteneği.
Yorum:

Tiwaz Salı gününe adını veren (Tuesday), İskandinav tanrısı Tiw olarak adlandırılır. Tiw Zeus
veya Jüpiter'in İskandinav eşdeğerdir. O, cesur korkusuz, taktisyen ve iyi bir diplomattır.
Tiwaz kararlılık ve erkek cinselliğini temsil eder. Bu yeni anlayışlar yeni sorunlar ve yeni
çalışmaları sembolize eder. Tiwaz cesaret verir ancak tek başına cesaret yeterli değildir. Tüm
beceri ve yeteneklerinizi kullanarak cesur olmanız gerektiğini söyler. Aksi durumda tek başına
cesaret sadece aptallarda bulunur. Her zaman gerçek, dürüstlük, ve adalet yolu kazanacaktır.
Bu yüzden bu yollardan ayrılmayın ve cesur olun. Bu şekilde Tiwaz’ın enerjisi sizi bulacak
zafere taşıyacaktır. Ve kazandığınız başarı sizin asla başınızı döndürmesin, mütevazi ve
düşmanlarınıza bile merhametli olun. İçinde bulunduğunuz rekabette sizin kazanacağınızın
habercisidir.
Kehanet, Uyarı: Aşırı fedakarlıktan kaçının, iletişim bozukluğu ve ayrılmalar gözüküyor
Runic sırası: 17
Renk: Kırmızı
Element: Hava
Erkek
Mitolojik: Tiw
Astroloji: Terazi burcu
Değerli Taş: Mercan
Ağaç: Meşe
Bitki : İtboğan
Majikal Uygulama Günü: Cuma ve Salı
Majikal Uygulama: Sosyal ilişkilerde dengeyi bulmak, cesaret ve bilgelik, cinselliğin artması
ve adalet…

BERKANAN – Büyüme ve Doğurganlık Runesi

Anglo Saxson:Berkanan
Viking: Bjarkan
Diğer İsimler: Beorc, Bairkan, Bercna, Berkana,Berkano, Beroc
Okunuşu: Bear-khan-awn
İngilizce: B
Türkçe: B
Büyüme. Doğurganlık. Yeniden doğum. Yeni bir hayat. Fiziksel güzellik veya endam.
Yorum:
Berkanan fiziksel veya zihinsel büyümeyi, iş alanında yatırım yapma zamanını veya gelirin
artacağının habercisidir. Yeni başlangıçlar yapmanız gelişimize yardımcı olacaktır. Berkanan
yenilenme ve yenileme, arınma, şifa ve kurtarma anlamına da gelir. Büyüme, yeni bir ev
olabileceği gibi ailenin büyümesi şeklinde de olabilir. Bu bağlamda doğurganlık ve doğumdan
doğan neşeyi de temsil eder. Bu büyüme, iş alanında sembolik olabilir yani işinizin büyümesi
yeni alanlara geçiş yeni şirketlerle ortaklık şeklinde de ortaya çıkabilir. Ruhsal yenilenme için
iyi bir zamanda olduğunuzu gösterir. Yeni aktiviteler, yeni başlangıçlar, yeni maceralar için
oldukça heyecan verici ve başarılı bir zamandasınız. Ancak sonuçlarını hemen beklemeyin,
onun yerine yatırımlarınızı yapın, tohumlarınızı ekin, yeni fikirlere açık olun. Bunların
sonunda beklediğiniz ödül elbette gelecektir.
Kehanet, Uyarı: Dürüst veya yasal olmayan bir teklif gelebilir, kesinlikle değerlendirmeyin.
Bir hırsızlık meydana gelebilir. Riskli görünen yatırımlar aslında güvenli olabilir.
Runic Sırası: 18
Renk: Koyu Yeşil
Element: Toprak
Mitoloji: Nerthus, Holda

Astroloji: Başak burcu
Değerli Taş: Ay taşı
Ağaç: Huş Ağacı
Bitki: Aslan pençesi
Majikal Uygulama Günü: Çarşamba
Majikal Uygulama: Yeni başlangıçlar, maddi kazançlar, doğurganlık, fiziksel güzellik,
istediğiniz kişiye daha çekici görünmenizi sağlamak…

EHWAZ- Hareket, İvme Runesi

Anglo Saxson:Ehwaz
Viking: Eoh
Diğer İsimler: Eh, Oe or Eoh, Aihws, Ehol, Ehwar, Eol, Eow, Eykur, Eys, Ior
Okunuşu: Ay-wahz
İngilizce: E
Türkçe: E

At, yük hayvanı, hız, bağlama, ivme, hız
Yorum:
Ehwaz atı temsil eder. Hızlı, güçlü ve emin adımlarla hareket etme enerjisini temsil eder. Bu
rune maddi ve manevi ilerlemenin habercisidir. Ehwaz kontrollü bir şekilde hayatınızın
değişmesi, yeni bir yere taşınmanız ve bazen bir yolculuk anlamına gelir. At ve binici, iki
kardeşi veya bütünün iki yarısını temsil eder bu bağlamda yeni ortaklıklar, güven, sadakat ve
bağlılığı ifade eder. Hedefinize doğru hızlı ilerlemek için gerekli desteği bulacağınızı ve size

destek verenlerin sizin onlara bağlılığınız kadar size bağlı olacaklarını da söyler.
Başarılarınızdan size destek verenler gurur duyacaktır ancak başarınızın daimi olması için
sizin gurura kapılmamanız ve mütevazi kalmanız lazım.
Kehanet, Uyarı: Durgun görünen aniden hareket edecektir. İstekli ve kendinden emin birisi
ile ortaklığınız olabilir.
Runic Sırası: 19
Renk: Beyaz
Element: Toprak
Dişi ve Erkek
Mitoloji: Frey, Freyja
Astroloji: İkizler Burcu
Değerli Taş: İzlanda sparı, İzlanda kristali
Ağaç: Dişbudak
Bitki: Kanarya otu
Majikal Uygulama Günü: Çarşamba
Majikal Uygulama: Hızlı ilerleme, güvenilir dostlar veya ortaklar bulma, yeni bir yerde
başlangıç…

MANNAZ – İnsanlık Runesi

Anglo Saxson:Mannaz
Viking: Madr
Diğer İsimler: Man, Madhr, Madthr, Madthur, Mann, Manna, Mannar, Mannazold
Okunuşu: Mah-nawz
İngilizce: M
Türkçe: M
İnsanoğlu, insanlık. İç varlık, ruh. Erkeklik veya kadınlık.
Yorum:
Mannaz insan ırkı, insanlık ve her bireyin içinde ortak insan doğası olduğunu temsil eder.
Mannaz yaratıcılık, zekâ, geleceği planlama, konuşma, ortaklık ve bireyler arasında işbirliği
anlamına da gelir. Bizlerin yaşam ve ölüm arasında yolculuk yapan insanlık ailesinin üyeleri
olduğumuzu ve özümüzde hepimizin aynı olduğunu da ifade eder. Yaşam ve ölüm arasında
birçok yol vardır, farklı olan bizler değil bu yollardır. Her bir yoldaki farklı insan o yolun
özellikleriyle görünür ancak özünde aynıdır. Kaderiniz sizi farklı yollara sürüklemeyi bekliyor,
ancak özünüzde aynı olduğunuzu unutmayın ve gireceğiniz yeni yol ne olur olsun sadece yeni
bir deneyim olacak ve size daha fazla şeyler öğretecek. Bu yüzden maneviyatınızı elden
bırakmayın, her şeyi dengeleyin ne gurura kapılın, ne üzüntüye. Asla egonuza yenik
düşmeyin. Tüm sonuçları olduğu gibi kabullenin ve ilerlemenize devam edin. Unutmayın bu
değişimler sadece birer yoldan ibaret. Hem iyiyi hem kötüyü her şeyi kucaklıyorum
demelisiniz. Her ders sizi biraz daha yukarı taşıyacak ve ruhsal gelişiminize katkı sağlayacak.
Kehanet, Uyarı: Dostlarınızı iyi seçin, yeni yolların kişiliğinizi bozmasına izin vermeyin. Dost
görünen birisi dostunuz değil ve size karşı dürüst değil.
Runic sırası: 20
Renk: Derin kırmızı (Koyu Kan rengi)
Element: Hava

Erkek ve Dişi
Mitoloji: Heimdall, Odin, Frigg
Astroloji: Jupiter
Değerli Taş: Garnet Taşı
Ağaç: Çobanpüskülü
Bitki: kızıl kök(kök boya)
Majikal Uygulama Günü: Perşembe
Majikal Uygulama: Maddi konularda insanlardan yardım alma, geleceği planlama, etkili
konuşma gücü…

Laguz- Su Runesi

Anglo Saxson:Laguz
Viking: Logr, Laukaz
Diğer İsimler: Lagu,Laaz, Lagur, Lagus, Laukar, Laukr, Logur
Okunuşu: Lah-gooze
İngilizce: L
Türkçe : L
Su, deniz, okyanus, nehir veya göl. Temizlik, gelgit.
Yorum:
Su yaşamımızın önemli bir parçasıdır, olmazsa olmazıdır ancak bazen su bir tehlike, yıkımda
oluşturabilir tıpkı yaşam yolculuğumuz boyunca önümüze çıkan riskler gibi. Laguz kontrol
eksikliği, akışkanlık ve değişkenlik unsurlarını içerir. Bu rune cinsellik, şehvet duygularına
bağımlılık, bilinçsiz sezgisel öngörü ve psişik yetenekleri temsil eder. Geleneksel olarak kadını

simgeler. Hayatınızda bir akışkanlığı değişimi gösterir. Ancak bu değişimlerde kontrolü elden
bırakmamanız gerekir. Sürekli yaşanan tekrarlar tesadüf değil size bir işarettir. Cinsellikle
duygusallığı da birleştirmeniz gerekli, şehvet duygularına çok fazla kapılmamanız
partnerinizle olan ilişkinizi sağlam temeller üzerinize kurmanız, ilerleyen zamanlarda
ilişkinizin sağlığı açısından çok önemli. Bazı duygularınızı dengelemelisiniz. Aşırı tekrar edilen
her şey sıkıcı olmaya başlar ve bir süre sonra yeni aşırılıklar bulmak zorunda kalırsınız. Bunun
yerine olağan ve dengeli davranın. Hayatınızı dengeleyip sakinleştirirken durağanlıktan da
kaçının. Yeni keşifler her zaman heyecanlı ve güzeldir. Doğal olmayan gıdalardan uzak durun.
Kehanet, Uyarı: Birisi sizi kandırmak için çalışıyor olabilir, dikkat edin.
Runic Sırası: 21
Renk: Koyu Yeşil
Element: Su
Dişi
Mitoloji: Njord, Nerthus
Astroloji: Ay
Değerli Taş: İnci
Ağaç: Sepetçi Söğüdü
Bitki: Pırasa
Majikal Uygulama Günü: Pazartesi
Majikal Uygulama: Birisinin birisine şehvet duyguları beslemesi, cinselliğe düşkün olması,
psişik yetenek ve sezgisel güçler kazanmak için…

INGWAZ – Barış ve Uyum Runesi
Eski Yazılımı

Anglo Saxson
Yazılımı

Anglo Saxson:Ingwaz
Viking: Inguz
Diğer İsimler: Ing, Enguz, Iggus, Ingvarr, Ingwar
Okunuşu: Ing-wahz
İngilizce: Ng
Türkçe: Ng örn: İ“ng”iliz
Uyum. Onay. Birlik, anlaşma. Sevgi. Barış.
Yorum
Ingwaz denizlerden barış ve uyum alarak gelen İskandinav kahraman tanrı olarak adlandırılır.
Bu nedenle Ingwaz barış, birlik, uyum sağlama, anlaşma, beraberlik, eşler arasında
romantizm ve ölümsüz aşkı sembolize eder. Ayrıca Ingwaz sağlıklı ve güçlü cinsellik, güç, aile
bağları, gebelik ve doğum ile ilişkilidir. Bu rune uğraşların kesin sonuç vereceğinin, başarıya
ulaşma ve işleri tamamlamanın habercisidir. Bunun yanı sıra ruhsal ilham fikri içerir ve
karanlıkta parlayan bir ışık gibidir ve korumayı da sembolize eder.
Ruhsal yolda kendinizi yalnız hissedebilir içinize kapanabilirsiniz. Ancak ne olursa olsun
azimle ilerlemeye devam edin, aradığınız cevapları bulmak için doğru soruları sormanız
gerekir. Soruları doğru sorarsanız cevaplar istediğiniz şekilde gelir. Geleceğin bir rüya,
geçmişin bir anı olduğunu bilerek şuana odaklı hareket edin. Yeni anlaşmalar, yeni yollar sizi
bekliyor. Bu gireceğiniz yeni yollarda insanlarla uyum içerisinde olacak ve etrafınızdaki
yakınlarınızın onayını ve desteğini alacaksınız.

Kehanet, Uyarı: İnsanlarla anlaşma yoluna gitmelisiniz, eşinize karşı açık olun. Sevdiğiniz
kişiye açılmaktan korkmayın, o duygularından utanıyor olabilir.
Runic sırası: 22
Renk: Sarı
Element: Toprak ve Su
Erkek
Mitoloji: Ing, Frey
Astroloji: Yengeç ve yeniay
Değerli Taş: Kehribar
Ağaç: Elma ağacı
Bitki: Yara otu, Prunella vulgaris
Majikal Uygulama Günü: Pazartesi, Perşembe ve Yeni ayın başlangıcı olan her gün
Majikal Uygulama: Ruhsal gelişim, anlaşmazlıkların son bulması, cinsellik, güç, uyum, gebelik
ve doğum…

OTHILA – Aile- Ev ve Satın alma Runesi

Anglo Saxson:Othila
Viking: Odal
Diğer İsimler: Odal, Ethel,Odhal, Odthal, Ogthala, Otael, Othal, Othala, Othalan, Othilia, Utal
Okunuşu: Oh-thee-law

Ev ya da vatan. Kalp, aile, miras, gayrimenkul, mal.
Yorum:

Othilla, atalarınıza ait olan, mal , zenginlik, ülke veya miras anlamına gelir. Bu runenin enerjisi
geçmişle ilişkilidir. Geçmişte yapılan kazanımların size birden aktarılacağı anlamındadır. Bu
maddi veya manevi olabilir. Aynı zamanda bu çocuklarınıza veya size geçmiş nesillerden
geçen veya geçecek olan kalıtsal özellikleri de içerebilir. Bu özellikler dürüstlük, kişisel beceri,
psişik yetenekler, ruhsal enerji, liderlik veya her şey olarak karşınıza çıkabilir. Othilla birbirine
çok bağlı bir aileyi de simgeler. Bu bağlamda aile bağlarınız yeterince güçlü değilse, bu
bağlarınızı güçlendirmenizin size maddi ve manevi kazançlar getireceği konusunda nasihatler
verir. Ayrıca kafanızda ki hedeflere ulaşmak için geçmişten gelen kalıtımsal yeteneklerinizi
keşfetmeniz ve ortaya çıkarmanız gerekmektedir. Bu yetenekleri ortaya çıkarmak için
karşınıza çıkan işaretli iyi yorumlamanız, konsantre olmanız ve keşfettiğiniz yetenek üzerine
çalışmalısınız. Hedefinize giderken bu size oldukça yardımcı olacaktır. Ancak Bu rune,
hedefinize ulaşmak isterken karşınıza çıkan sorunları da çok fazla zorlamamanız gerektiği
konusunda uyarır. Çünkü hedefiniz elinizdeki vahşi bir kuş gibidir. Eğer çok sıkarsanız öldürür,
çok gevşek tutarsanız kaçırırsınız. Bunu bilerek dengeyi yakalayın. Tüm bunları yaparken,
ailenizi unutmayın bağlarınızı güçlendirin.
Kehanet, Uyarı: Bildiğiniz veya bilmediğiniz birisinden veya bir yerden bir miras veya maddi
kazanç kalabilir. Ailenizin içine girmek isteyen kötü karakterli birisi olabilir.
Runic Sırası: 23
Renk: Sarı
Element: Hava
Erkek
Mitoloji: Odin
Astroloji: Dolunay
Değerli Taş: Spinel Taşı
Ağaç: Alıç Ağacı
Bitki: Kızıl Yonca
Majikal Uygulama Günü: Sadece dolunay
Majikal Uygulama: Miras, aile bağlarını kuvvetlendirme, var olan yetenekleri keşfetme,
maddi kazanım…

DAGAZ – Değişim Runesi
Eski Yazılımı

Anglo Saxson
Yazılımı

Anglo Saxson:Dagaz
Viking: Dag, Daeg
Diğer İsimler: Daeg,Dags, Daguz, Daaz, Dagr, Dagar, Dagur,
Okunuşu: Daw-ghawz
İngilizce: D – DJ – DTH
Türkçe: D – Dj –Dth

Gün ışığı. Şafak. Atılım. Radikal bir değişiklik.
Yorum:
Dagaz gün anlamına gelir ve gün yaşam ile ilişkilidir. Gün ışığı güneşin gücünün özüdür.
Hayatınızda radikal değişimlerin başlayacağına işarettir. Bu değişimler iyi yönde olacaktır. Bu
rune yeni girişimler, maddi kazançlar ve ruhsal ilerlemenin habercisidir. Gündüz ve gece,
karanlık ve aydınlık şeklinde ki doğal döngünün aydınlık kısmının yakında geleceğine işarettir.
Yeni bir günün başladığını ve karanlığın arkada kaldığını sembolize eder. Tüm sorunlarınızdan
kurtulup hedeflerinize ulaşacağınızı da gösterir. Yeni bir başlangıç için iyi şans ve ışık size
rehberlik edecek, yolunuzu aydınlatacak ve size verilen öngörü ile köklü başarılara imza
atacaksınız. Ancak bu yolda ilerlerken egonuz tarafından kör olmayın. Ne olursa olsun

mütevazı ve minnettar kalın. Bu şekilde davranmamanız durumunda iyi şans ve ışık sizi terk
edecektir.
Kehanet, Uyarı: Henüz gün ışığı gelmedi. Yeni girişimler için çok acele etmeyin. Şuan değişim
için tam zamanı değil ancak istediğiniz değişim çok yakında gelecek. Gücünüze ve
yeteneklerinize güvenin ve gerektiğinde kullanmak için hazırlanın.
Runic Sırası: 24
Renk: Açık Mavi
Element: Ateş ve hava
Erkek
Mitoloji: Heimdall
Astroloji: Dolunay
Değerli Taş: Sarı Yakut
Ağaç: Ladin
Bitki: Ada çayı
Majikal Uygulama Günü: Sadece Dolunay
Majikal Uygulama: Tüm sorunlardan kurtulmak, yeni başlangıçlar yapmak, maddi ve manevi
kazanım…

RUNE KEHANET ve FAL BAKMA YÖNTEMLERİ
Rune Yapımı
Runelerin bazıları tahta bazıları taştan yapılmıştır. Günümüzde plastik runeler kullanılmakta
ancak runelerin doğasına ters olduğu için tercih edilmemesi gereklidir. Plastik kullanmak
yerine kâğıt veya karton rune kullanmak daha doğal ve rune doğasına plastikten daha
uygundur. Ancak mümkünse tahta ve taş runeler kullanılmalıdır. Ve runeleri majisyenin
kendisinin hazırlaması veya çizmesi runelerle arasındaki enerji bağını güçlendirmesi
bakımından daha iyi bir yoldur. Kendi runenizi hazırlarken taş veya tahta tercih edebilirsiniz.
Doğada bulunan oval birbirine yakın büyüklükteki taşları toplayarak üzerine harfleri
kazıyabilirsiniz. Nehir ve deniz kenarlarında bulunan oval düz yüzeyli çakıl taşlar bu iş için
oldukça uygundur. Ama rune hazırlamak için en iyi yol, meyve veren bir ağaçtan yapılmasıdır.
Kendi runenizi meyve veren bir ağacın dallarından yapmanız en iyi sonucu verecek
yöntemdir. Eğer kendiniz meyve veren bir ağaç dalları bulamıyorsanız, dut ağacı vb. meyve
veren kesilmiş ağaçlardan satın alıp yapabilirsiniz. Her ne kadar ağaç dallarının yaş ve rune
yapılmadan kısa bir süre önce kesilmiş olması önerilse de kâğıt ve plastik kullanmaktan daha
iyi sonuç vereceği kesindir. Ama yine söylendiği gibi mümkünse kendi runenizi kendiniz,
yaşamaya devam eden meyveli bir ağacın dallarından (ağaç yaşamaya devam edecek, sadece
dallarını keseceksiniz) kesilerek yapılan runeler en iyisidir. Kestiğiniz ağaç dallarını mümkün
oranda her bir rune için boyutları birbirine eşit veya aralarında fark görünmeyecek biçimde
bozuk para büyüklüğünde ve şeklinde kesmelisiniz. Bunun için ufak bir testereye ihtiyaç
duyabilirsiniz. Daha sonra yüzeyi düzleştirmek için zımparalamalısınız. Aslında ihtiyaç
duyduğunuz kesici, yontucu ve yüzeyi düzleştirici tüm aletleri el sanatları, el işi yapımı
ürünleri satan mağazalarda bulabilirsiniz. Bozuk para şeklini alan runelerinizin sadece bir
yüzüne yazacağınız harfi kazıyın. Daha sonra ısıtılmış demir, metal vb. ile oyduğunuz harfin
üzerinden geçin. Yani oyduğunuz harfi dağlayacaksınız. Runeleriniz bu işlemlerden sonra artık
hazır. Uğraşarak yaptığınız runelerinizle artık aranızda bir bağ var. Her bir runenin ayrı bir
karakteri ve enerjisi olduğunu biliyorsunuz. Şimdi runelerinizi konuşturmanın zamanı.

Rune Yöntemleri
Tarihte bilinen belirgin bir yöntem olmamakla beraber her geçen gün yeni bir rune açılımı
karşımıza çıkmakta. Rune Açılışı Tarot’a benzetilebilir ancak Tarot da olduğu gibi düzenli bir

açılış yerine karışık atma, çekme ve dağıtma yöntemleri vardır. Sizde kullanılan yöntemler
üzerinde çalışabilir ve kendinize göre bu yöntemleri geliştirebilirsiniz.

Karışık Ters Çevirme
Tüm runelerin ters yüzü çevrilerek yere açılır. Eğer harfleri kazıdığınız yüzeye “yazı” ve boş
yüzeye “tura” dersek, tura yüzeyi yukarıda kalacak şekilde bir bezin üzerine açılır.
Kullanılacak bez keten, kadife vb olabilir ancak sadece ve devamlı olarak bu bakımlarda
kullanacağınız bir bez olmalıdır. Sormak istediğiniz soruyu sorup bir rune çekilir veya başkası
için bakıyorsanız o kişiye çektirilir. Runeyi başkası için kendinizde çekebilirsiniz. Daha sonra
çıkan rune özelliklerine uygun olarak yorumlanır.
Yine karışık ters çevirme yönteminde genel bakım için önce tek bir rune seçilir. Daha sonra iki
rune seçilir ve ayrı bir yere konulur. Ve en son olarak üç rune seçilir bu runeler çekiliş sırasına
göre ayrı bir yere konulur. İlk çektiğiniz rune enerjisiyle yol gösterici rune olarak yorumlanır.
İkinci sırada çektiğiniz runeler kardeş runeler olarak yorumlanır. Bu iki rune birbirini etkilediği
için ikisinin neden ve sonuçları beraber yorumlanır. Üçüncü olarak çektiğiniz üç runeden
birinci sıradaki rune geçmişe yorumlanır. İkinci sıradaki rune şimdiye ve son rune geleceğe
yorumlanır. Burada dikkat edilmesi gereken runeleri çekerken enerjisini hissederek çekmek
ve yorumlarken yine runenin enerjisini hissederek yorumlamaktır. Runenin söyledikleri
olumlu ise bile enerjisini negatif hissederseniz tüm söylediklerinin tersi olacağına işarettir.

Çekme Yöntemi
Bir torbanın içine koyduğunuz runeleri tombala çeker gibi çekerek yorumlama yöntemidir.
Torba yine keten ve kadife vb kumaştan olabilir. Plastik olmamasına dikkat edin. Burada da
karışık ters çevirme yöntemindeki kurallar geçerlidir. Her soru için bir rune çekilir. Bir
torbadan çekme yönteminin daha iyi bir yöntem olduğunu savunanlar var. Runeyi torbadan
çekerken runenin enerjisini hissetmeye çalışmalısınız. Runeyi avucunuza aldığınızda sıcaklık
veya soğukluk hissediyorsanız o runeyi alıp yorumlayın. Ancak runeyi avucunuza aldığınızda
bir şey hissedemezseniz o runeyi torbaya bırakıp tekrar çekin. Soruların dışında yine bir, iki ve
üç rune çekerek genel kehanette bulunabilirsiniz.

Dokuzlu Açılım
Torbadan çekme yönteminde dokuz rune çekilerek yapılan açılımdır. Bu açılımı yapabilmek
için oldukça uzmanlaşmak gereklidir. Torbadan çektiğiniz her runenin enerjisini hissederek
çekmelisiniz. Bu açılımı yapmadan önce meditasyon yaparak bu açılıma yoğunlaşmalı loş bir
ortamda yapmalısınız. Bir sonraki bölümde anlatılan ritüele benzer bir ritüel yapmanız bu
açılımda fayda sağlayacaktır. Runeleri hissederek tek tek seçin. İlk çektiğiniz runeyi 1. Sıraya
ikinci çektiğiniz runeyi ikinci sıraya şeklinde tüm runeleri aşağıdaki gibi yerleştirin.

9.Sıra

4.Sıra

8.Sıra

5. Sıra

2.Sıra

7.Sıra

6. Sıra

1. Sıra

3.Sıra

1.Sıra: İlk çekilen rune açılımı temsil eden gösterge gezegenidir ve bu gezegenin özellikleriyle
beraber yorumlanır.
2.Sıra: İkinci çekilen rune iç benliği ve düşünceleri açığa vuran runedir. Beşinci rune ile
ilişkilidir ve bu ilişki dikkate alınarak yorumlanır.
3. Sıra: Üçüncü çekilen rune hedefleri, idealleri, istekleri gösterir ve dördüncü ve yedinci
runeyle ilişkilidir ve bu ilişki dikkate alınarak yorumlanır.
4. Sıra: Dördüncü çekilen rune geçmişi temsil etmektedir ve birinci runenin gezegen
özellikleri ilişkilidir ve bu ilişki dikkate alınarak yorumlanır.
5. Sıra : Beşinci çekilen rune ailevi konularda veya etrafınızdaki insanlar için yorumlanır.
6. Sıra: Altıncı çekilen rune fırsatlar ve sağlık konularını gösterir ve beşinci ve dördüncü
runelerle ilişkilidir ve bu ilişki dikkate alınarak yorumlanır.
7. Sıra: Yedinci çekilen rune dini konular ve ruhsal gelişim için yorumlanır ve birinci çekilen
runeyle ilişkilidir ve bu ilişki dikkate alınarak yorumlanır.
8. Sıra: Sekizinci çekilen rune arkadaşları temsil eder ve birinci, üçüncü ve beşinci runelerle
ilişkilidir ve bu ilişki dikkate alınarak yorumlanır.

9. Sıra: Dokuzuncu son rune sonuçları gösterir ve tüm runelerle ilişkilidir ve bu ilişkiler
dikkate alınarak yorumlanır.
Dağıtma Yöntemi
En geçerli ve en eski yöntem budur. Biraz karışık ve en uzmanlık gerektiren açılımda budur.
Burada runelere soru sorulmaz veya sorulara göre rune çekilmez. Sadece runelerin
söyledikleri yorumlanır var olan sorularınıza cevap aranır. Zaten bu yöntemde kafanızda olan
sorulara göre runeler konuşacak ve yol gösterecektir. Gün ışığında yapılmaması, veya loş bir
ortamda yada akşam mum ışığında yapılması öneriliyor. Öncelikle ruhsal olarak kendinizi
hazırlayıp, runelerinizin hangi sorulara cevap vermesini istiyorsanız o sorular üzerinde
düşünün. Sorularınızı netleştirin. Daha sonra kafanızdan tüm düşünceleri atıp rahatlayın ve
runelerinizle kehanet ve doğruyu göstermeleri üzerine içinizden geldiği gibi kısaca konuşun
ve runeleri temsil eden enerjileri sözlü olarak yine içinizden geldi gibi davet edin. Davet
kısımında tanrı isimleri söyleyenler olduğu gibi bunu akışına bırakmak bana göre daha iyi bir
yöntemdir. Bunun için kısaca şöyle diyebilirsiniz; “Sizlerin temsil ettiği, sizlere bu enerjileri
yükleyen varlıkları buraya bana yol göstermeleri için davet ediyorum” Bu cümleyi içinizden
geldiği gibi değiştirerek söyleyebilirsiniz. Daha sonra bir torbanın içine koyduğunuz
runelerden önce üç tane çekin hangi runeleri çektiğinize bakmadan runeleri avucunuzun
içinde bir süre tutup konsantre olun ve daha sonra örtünün üzerine atın. Nasıl atarsanız atın
bir üçgen şekli oluşacaktır. Bu üç runenin yerini hafızanızda tutun veya üzerlerine ufak bir
kağıt parçası koyun ki yerlerini unutmayın. Daha sonra dokuz rune çekin bu runeleride bir
süre avucunuzda tutarak hissedin ve örtünün üzerine atın. Şimdi ilk attığınız üç runenin
oluşturduğu üçgenin size göre sağ ucu geçmişi, sol ucu geleceği, orta nokta veya diğeri şuanı
gösterecektir.
1.Şekil

1. şekilde görüldüğü gibi en sağ uç geçmişi, sol uç geleceği ve diğeri şuanı göstermektedir.
Diğer şekillerde de siyah geçmişi, kırmızı şuanı ve sarı geleceği göstermektedir.
2. Şekil

3. Şekil

Yukarıdaki şekilleri incelerseniz göreceksiniz ki en sağdaki rune geçmiş, en soldaki runede
gelecektir. Burada belki size ters gelen bir mantık olabilir. Bizler analitik düzlemde geleceği
sağda geçmişi ise solda gösteririz. Bunun temeli Latin alfabesinin soldan sağa yazılmasıdır.
Runedeki mantıkta buna benzerdir. Runeler sağdan sola doğru yazılır. Sağdan yazmaya
başlayıp sayfanın ortasına geldiğinizde, şuana kadar yazdıklarınız geçmişte kalmıştır, boş olan
sol taraf ise yazacaklarınızdır. Ve orta nokta şuandır. İşte bu nedenle üçgendeki sağ ve sol
köşelerin anlamı bu şekildedir.
Runeleri attığınızda sağda aynı düzleme iki rune gelirse size yakın olan rune geçmiş size uzak
olan rune gelecektir. Aynı şekilde solda iki rune aynı düzleme gelirse size yakın olan rune
gelecek size uzak olan rune şimdiki zamandır. Aşağıdaki şekiller inceleyin;
4. Şekil

Şuan
Geçmiş
Gelecek

Yukarıda görüldüğü gibi oluşan üçgende en sol noktada iki rune vardır. Böyle durumlarda size
yakın olan aşağıdaki rune gelecek, size uzak olan yukarıdaki rune şimdiki zamanı gösterir. En
sağdaki runede geçmiş zamanı.

5. Şekil

Gelecek

Şuan

Geçmiş
Yukarıdaki gibi bir dağılım gelirse yani en sağda iki rune aynı düzlemde olursa size yakın olan
alttaki rune geçmiş, size uzak olan üstteki rune şimdiki zamanı gösterir. En soldaki rune
geleceği gösterir. Diğer dağılımlarda ilk anlatılan kural geçerlidir. Yani en sağdaki rune geçmiş
zamanı, en soldaki rune gelecek zamanı ve ortada kalan rune şimdiki zamanı gösterir. Pek
mümkün olmasa da aynı dikey düzlemde veya aynı yatay düzlemde runeler peş peşe
aşağıdaki gibi gelirse bu runeler yorumlanmadan torbaya tekrar konulur ve tekrar üç rune
seçilir.

6. Şekil
Yorumlanmayacak
dizilim

Yorumlanmayacak dizilim 7. Şekil

Ancak bu dizilim sadece ilk üç rune için geçerlidir. Diğer çektiğiniz dokuz runenin bu şekilde
gelmesinde sorun yoktur.

İlk attığınız üç runeden sonra dokuz runeyide rastgele ama hissederek ve yoğunlaşarak atın.
Biraz karışık gelebilir ancak çok karışık değildir. İlk attığınız üç runeye göre geçmişin sağında
kalanlar geçmiş runesi ile ilişkilidir ve yorumlarken geçmiş runesini de dikkate alarak
yorumlamalısınız. Geçmiş runesinin solunda, şimdiki zaman runesinin sağında kalanlar

şimdiki zaman runesi ile ilişkilidir ve yorumlanırken şimdiki zaman runesi dikkate alınır.
Şimdiki zaman runesinin solunda kalan tüm runeler gelecek zamanla ilişkilidir ve gelecek
zaman runesi dikkate alınarak yorumlanır.

İlk attığınız üç runede en sol noktaya iki rune geldiyse, şekil 4 deki bir dizilim var ise geçmişin
diğer dokuz runen ile ilişkisi şu şekildedir, geçmiş runesinin sağında kalan runeler geçmiş ile
ilişkilidir. Geçmişin solunda kalan runelerden şimdiki zamanın sağında kalan ve geçmiş
runesine yakın runeler şimdiki zamanla ilişkilidir, geçmiş runesine değilde gelecek runesine
veya şimdiki zaman runesine yakın runeler gelecekle ilişkilidir. Şimdiki ve gelecek zaman
runelerinin solunda kalan tüm runeler gelecekle ilişkilidir ve bu dikkate alınarak yorumlanır.

Şekil 5. deki gibi bir dağılımda da yukarıdaki kurala benzer bir kural geçerlidir. Geçmiş ve
şimdiki zaman runesinin sağında kalanlar geçmiş ile ilişkilidir. Geçmiş ve şimdiki zaman
runesinin solunda kalan runelerden geçmiş ve şimdiki zamana yakın runeler, şimdiki zamanla
ilişkilidir. Gelecek zamana yakın runeler gelecek zamanla ilişkilidir. Gelecek zamanın
solundaki runeler gelecek zamanla ilişkilidir.

İkili runeler kardeş runeler olarak adlandırılır ve neden sonuçları birbirleri ile bağlantılıdır.
Dağılımınızda birbirine çok yakın gelen, bunun içinde ilk attığınız üç rune dahil, on iki runeden
birbirine 0,5cm den yakın runeler kardeş runelerdir. Ve neden sonuçları beraber yorumlanır.
Birbirine bu kadar yakın olmasa da diğer runelere göre birbirine daha yakın runeler birbiri ile
ilişkilidir ve yorumlanırken aralarındaki ilişki dikkate alınarak yorumlanır. Üç veya daha fazla
runenin birbirine yakınlığı, bulunduğu zaman dilimi runesinin gezegen özellikleri beraber
yorumlanır. Aynı kural kardeş ve ilişkili runeler içinde geçerlidir. Aşağıdaki şekilde rastgele
12’li dağılımı inceleyelim. İlk üç runemiz R diğer dokuz runemiz H runesi olsun.

7. Şekil

10
1

8

9
2
3

5

6

7

Yukarıdaki şekilde runelere gruplarına göre numara verilmiştir. Numaraların herhangi bir
anlamı yoktur. 5 nolu runenin geçmiş runesi olduğuna dikkat edin. 5 nolu runenin sağında
üstünde sağa daha baskın olan 6-8 nolu runelerin geçmişle ilişkili olduğu görünmekte.
Geçmiş runesinin solunda kalan ve şimdiki zaman runesinin sağında ve sağa doğru daha yatık
olan 7 ve yanındaki kardeş runesi şimdiki zamanla ilişkilidir. Geriye kalan, şimdiki zamanın
solundaki runeler gelecekle ilişkilidir. Şimdiki zamanın yanında duran rune kardeş runedir. Ve
yorumlanırken şimdiki zaman runesi ile beraber ve neden sonuç ilişkileri gözetilerek
yorumlanacaktır. 2 nolu runeler kardeş runelerdir neden sonuç ilişkileri ile beraber
yorumlanacaktır. 3 nolu rune 2 nolu gruba yakındır. Ve yorumlanırken bu iki runenin
özellikleri dikkate alınarak, gelecek runesinin gezegen özellikleriyle yorumlanacaktır. 4 nolu
rune grubu kardeş runelerdir.

Belirgin büyük dörtgenler fırsatlar, hedefler, istekler için yorumlanır. 7-3-8-6 runeleri dörtgen
şekildedir ve bu şekilde yorumlanır. Dörtgenin ortasında, içinde kalan rune etrafınızdaki
insanları, arkadaşları ve partneri yani tüm sosyal ilişkileri temsil eder ve anlamlarına göre bu
şekilde yorumlanır. 5 nolu rune etrafınızdaki insanları veya arkadaşlarınızı yada partnerinizle
ilgili msj veriyor olabilir. 10-3-8 ve 1 ve 10-7-6-1 büyük dörtgenlerdendir ve içinde kalan
runeler aynı şekilde yorumlanır.

En fazla alana sahip üçgen 1-4-6 runelerinin oluşturduğu üçgendir. Ve dışında kalan 10-7-9
nolu runeler iç benliği, düşünceleri, arzuları açığa vuran runelerdir ve bulundukları zaman
dilimi ile beraber bu özelliklerde dikkate alınarak yorumlanır.

Tüm runeler yorumlanırken zaman dilimlerindeki rune dikkate alınarak yorumlanır. Kardeş ve
yakın ilişkili runeler içinde bu kural geçerlidir. İlk yorumlanmaya geçmişten başlanır. Her bir
rune ayrı ayrı sadece bağlı bulunduğu zaman dilimi ile ilişkisine bakılarak yorumlanır.
Kardeşlik ve yakın ilişki gözetilmez. Sırasıyla geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek runeleri sadece
zaman ilişkilerine bakılarak yorumlanır. Daha sonra aralarında ki yakınlık ilişkilerine bakılır.
Daha sonra dörtgen ve büyük üçgene bakılır. Birden çok dörtgen oluşturabilirsiniz. Ancak bu
dörtgenlerin alanının büyük olması şartı vardır. Sadece tek bir büyük üçgen oluşturabilirsiniz.
Eğer birden fazla birbirine eşit büyük üçgen oluşuyorsa içinizde geldiği şekilde sadece bir
üçgeni seçip yorumlamalısınız.

Majikal Uygulamalar
İlk bölümde verilen zaman dilimleri belki size farklı gelebilir. Örneğin koç burcunun gezegeni
marstır ve günü salıdır. Ancak uygulama olarak Pazar verilmişse bu runenin özelliklerinden
kaynaklanan bir değişikliktir. Kesinlikle hata yapılmamıştır. Yine Pazar günü güneş günüdür ve
güneşin güçlü olduğu burç koçtur. Tüm runelerde astrolojik uyum dikkate alınarak günler
hesaplanmıştır. Tüm runeler için majikal uygulama aksi belirtilmemişse Ay’ın büyüyen
şeklinde yapılır. Olumlu, kişisel gelişim, pozitif enerji uygulamalar Ay’ın büyüyen şeklinin çift
sayılı günlerinde yapılır. Rune majisinde Ay’ın yaşı, Ay’ın ilk hilal şekli, yani ilk doğduğu gün
birinci gün olarak alınır ve bu şekilde devam eder. Ay’ın tek sayılı ve çift sayılı günlerini bu
şekilde kendiniz bulabilirsiniz. Örneğin 11 mayıs 2013 ayın 1. günüdür. Negatif uygulamalar,
zarar içeren uygulamalar tek sayılı günlerde yapılır. Ay’ın şekillerini gösteren takvimlerden
Ay’ın birinci ikinci üçüncü … günlerini bulup tek ve çift sayılı günlerini öğrenebilirsiniz.

Tüm majikal uygulamalar sessiz ve yalnız, loş ışıkta, akşam veya gece yapılmalıdır. Genelde
majikal uygulamalarda çember açılır ve bu çember majisyeni koruma amaçlıdır. Rune
majisinde de bu tür uygulamalar olsa da ben buna gerek görmüyorum. Evet majikal daire
açacağız ancak korunma için değil enerji için açacağız. Rune alfabesine yüzlerce yıl boyunca
yüklenen anlamı, enerjiyi davet etmek ve harekete geçirmek için bir çember açacağız ve
kesinlikle korunma amacı olmayacak. Çember runenin enerjisi ile bizim enerjimizi
bütünleştirip isteğimizin olması içindir. Aşağıdaki rune alfabesi ile oluşturulan daire pozitif
uygulamalar içindir. Maddi ve manevi zarar verme uygulamaları için farklı bir daireye
başvuracağız.
Çember 1.

Yukarıdaki çemberin harfleri beyaz tebeşir ile yere çizilmelidir. Çemberin Fehu harfi kuzeye
bakmalıdır. Fehu çizildikten sonra sırası ile saat yönünde diğer harfler daireyi oluşturacak
şekilde çizilmelidir. Uygulama yapılacak runenin bitkisi, tütsü olarak uygulama sırasında
yakılmalıdır. “X runesinin enerjisini X isteğimin gerçekleşmesi için harekete geçiriyorum”
Burada X yerine uyguladığınız runenin ismini ve isteğinizi söyleyeceksiniz. Örnek;
“Fehu runesinin enerjisini “gelir artışı” isteğimin gerçekleşmesi için harekete geçiriyorum”
Bunu söyledikten sonra çemberin içinden çıkmadan herhangi bir ağaç parçasına, kontrplak
olabilir veya taşa, rune harfleri ile bu isteğinizi kazıyorsunuz. Yukarıdaki cümleyi daha
açıklayıcı ve daha uzun kendinize göre söyleyebilirsiniz. Burada ki asıl amaç var olan enerjiyi
harekete geçirmektir. Bazı usta majisyenler bu sözlü cümleyi söylemeden isteklerini sadece
kafasından geçirerek enerjiyi harekete geçirip isteğinin olmasını sağlayabiliyor. Ancak
kesinlikle siz gurura kapılmayın ve büyüklenmeyin. Sözlü olarak söylemek inancınızı
pekiştirecektir.
Yazacağınız taş veya ağacın yüzeyi cümlenizi yazabileceğiniz kadar büyük olsun. Soldan sağa
değil sağdan sola yazacaksınız. Boşluk bırakmadan birleşik yazmalısınız. Yazacağınız cümleyi
daha önceden rune harfleriyle bir kağıda yazın ki ritüel sırasında hata yapmayın. Uygun harf
yoksa en yakın anlamlı harfi kullanın. Yazı işlemini tamamladıktan sonra içinizden geldiği gibi
neden böyle bir istekte bulunduğunuzu açık ve net bir şekilde runelere anlatın ve
yardımlarını isteyin. Ağaca veya taşa yazdığınız metni, doğaya, ormanlık bir alana bırakın.
İsteğinizin en kısa zamanda gerçekleşeceğine inanın. Sonuçlarını kısa sürede göreceksiniz.
Negatif uygulamalarda, zarar verme, soğutma, kaos, yıkım vb. gibi uygulamalarda aşağıdaki
daireyi çizmelisiniz. Yine en içteki çemberdeki fehu dış çemberde tiwaz kuzeye bakmalıdır.
Dış çemberde berkanan kuzeydoğu, ehwaz doğu, mannaz güneydoğu, laguz güney, ingwaze
güneybatı, dagaz batı, othilla kuzey batı şeklinde olacaktır.

İşleyiş bakımından aynı şekilde olacak. Çemberin içine girip, uygulama yapmak istediğiniz
runeye doğru döneceksiniz. Daha sonra aynı cümleyi kullanacaksınız. Örnekler: “Hagalaz
runesinin enerjisini Ayşe, Fatma ve Ali’nin arkadaşlığını bozmak için harekete geçiriyorum”
“Thurisaz runesinin enerjisini Ayşe’nin fiziksel yaralanması için harekete geçiriyorum”
“Sowilo runesinin enerjisini Ayşe ve Fatma’ya fiziksel ve ruhsal zararlar vermesi için harekete
geçiriyorum” şeklinde söyledikten sonra söylediğiniz cümleyi aynı şekilde ağaç veya taşa
yazıyorsunuz. Sonra neden böyle bir istekte bulunduğunuzu içinizden geldiği gibi açık ve net
bir şekilde runelere söylüyorsunuz. Yazdığınız ağaç veya taşı doğaya, ormanlık bir alana
bırakıyorsunuz.

Majikal Tılsımlar
Runelerle çeşitli tılsım hazırlama yöntemleri gösteriliyor, bunlardan birisi gümüş plakaya rune
harfleriyle gerekli harflerin kazınması, bir diğeri kağıda yazıp saklamak. Ancak en geçerli
yöntem hangi runenin enerjisinin tılsımını harekete geçirmek istiyorsanız ve her zaman
sizinle olmasını sağlayacaksınız o runenin ağacını bulmalısınız. Yine seçmiş olduğunuz runenin
astrolojik uyumuna göre o gece ritüel yapmalı ve harfleri kazımalısınız. Ritüel öncesi birinci
çemberi açıp runelerin enerjisini davet edip bu enerjiler ile kullanacağınız dalı kutsamalısınız.
Bu kutsama sözlü olarak “Rune harflerinin enerjileri ile hazırlayacağım bu tılsımı kutsuyorum”
şeklinde olabilir. Ancak unutulmamalıdır ki çembere girdikten sonra bu enerjiyi hissedene
kadar bekleyin. Hissettiğiniz anda kutsama işlemi ile tılsımınızı yapmaya başlayın. Seçmiş
olduğunuz runeye ait ağaç dalının üzerine mitolojik bağlantısının ismini ve runenin ismini
arada boşluk bırakmadan yazmalısınız. Ağaç dalının diğer yüzüne mannaz yazmalı ve daha

sonra tılsım olarak kullanacağınız runenin bitkisi ile yazdığınız ağacı yani hazırladığınız tılsımı
buhurlamalısınız. Buhurluma işlemi bittikten sonra tılsımınıza son anlamları yüklemek için
mitolojik bağlantısının ismi ile beraber bu tılsıma bu enerjileri yüklüyorum diyerek tılsımınız
hazır hale getirebilirsiniz. Örnek olarak Fehu’nun tılsımı için Freya ve Fehunun enerjilerini bu
tılsıma yüklüyorum şeklinde sözlü olarak söylemelisiniz.

Kara Not

